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Gi-ga-groen in de bieb
Gi-ga-groen: dat is dit jaar het thema van de Kinderboekenweek. Daar hoort natuurlijk het IVN bij. In de bibliotheek in Panningen konden kinderen maandag 10 oktober verschillende
activiteiten doen in samenwerking met IVN Helden. De kinderen hingen aan de lippen van de vrijwilligers die hen alles over de natuur wisten te vertellen in combinatie met het
uitvoeren van spelletjes. / Beeld: Jac Willekens

Provincie Limburg en gemeente Peel en Maas starten geuren gezondheidsonderzoek naar geuroverlast in Panningen
Gemeente Peel en Maas en Provincie Limburg hebben opdracht verstrekt aan een bureau dat een geur- en
gezondheidsonderzoek uitvoert naar de stoffen die vrijkomen bij een drogerij op het industrieterrein in
Panningen. Aanleiding voor dit onderzoek is de geuroverlast die inwoners van Panningen ervaren.
De onderzoeken staan op het punt
van beginnen. Het onderzoeksbureau
onderzoekt de komende periode de
stoffen die vrijkomen bij het bedrijf.
Er worden monsters genomen en
deze worden geanalyseerd in een
laboratorium. Het bureau brengt in
beeld wat de gevolgen zijn op het
gebied van geur. Ook stelt ze een
rapport op waarin wordt aangege
ven welke stoffen vrijkomen bij het
bedrijf. Dit rapport wordt voorgelegd
aan de GGD, dat op basis hiervan een

advies uitbrengt over de mogelijke
gevolgen hiervan voor de volksge
zondheid.
De onderzoeken zijn in het voor
jaar aangekondigd. Vervolgens is de
zoektocht naar een geschikt bureau
gestart en inmiddels is de opdracht
aan het bureau verstrekt. Er is
bewust gekozen voor één bureau,
zodat de beide onderzoeken in
samenhang opgepakt kunnen wor
den. Er heeft een gesprek plaatsge
vonden met de drogerij en zij heeft

volledige medewerking aan het
onderzoek toegezegd.

Resultaten
De resultaten van de onderzoeken
worden in december of januari ver
wacht en worden gedeeld met de
bewoners in de omgeving van het
bedrijf. De gemeente Peel en Maas
zal op basis van de resultaten van
het onderzoek aandringen tot het
nemen van maatregelen, als dat
nodig blijkt.

Maatregelen
De drogerij heeft eerder
maatregelen genomen om
geuroverlast tegen te gaan.
Het gaat dan om het controleren
en waar nodig vervangen van
filters en ‘tegenhouden’ van
stof dat vrijkomt. De provincie
is het bevoegd gezag. Dit wil
zeggen dat zij de benodigde
vergunning aan het bedrijf heeft
verleend en verantwoordelijk
is voor de controles om vast te
stellen of de regels nageleefd
worden. Deze controles worden
uitgevoerd door de Regionale
UitvoeringsDienst (RUD) Zuid-

Limburg. Een toezichthouder
van de gemeente ondersteunt
de RUD bij het reageren op en
verifiëren van geurklachten.
Ondanks de inspanningen die zijn
gedaan, blijven er klachten over
geuroverlast bij de gemeente en
provincie binnen komen. Ook in de
afgelopen zomerperiode was dit
het geval. “Gemeente en provincie
vinden dit uiterst vervelend voor
de inwoners die hier overlast van
ondervinden. De aanhoudende
overlast is aanleiding geweest om
de onderzoeken in te stellen”, aldus
de overheden.
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Angelique Verstappen uit Grashoek is trots op dochter die deelnam aan Love Island

‘Toen Fé als ‘bombshell’ op tv kwam, stonden
de tranen in mijn ogen’
De Roggelse Fé Bolleboom nam deel aan het televisieprogramma
Love Island en kwam met haar grote liefde thuis. Moeder Angelique
Verstappen uit Grashoek is beretrots op haar dochter en blikt samen
met haar terug op het televisiedebuut van Fé.
De 23-jarige Fé werd door haar nichtje
opgegeven voor het programma
Love Island. In het verleden had ze
wel vriendjes, maar omdat ze altijd
de ‘bad guys’ eruit pikte, liepen de
relaties ook weer spaak. Bij Love
Island hoopte ze een nieuwe liefde
tegen het lijf te lopen en dat is uit
eindelijk ook gelukt. Dat ze über
haupt op televisie mocht komen, was
voor Fé al een verrassing. “Ze krijgen
natuurlijk ontzettend veel aanmel
dingen. Daarom moet je van tevoren
een hele lange vragenlijst invullen,
foto’s en een filmpje van jezelf stu
ren. Daarnaast word je ook nog tijdens
een auditiedag gescreend en krijg je
een psychologische test. ‘Lucky’ dat ik
eruit ben gepikt”, vertelt Fé.

Geen contact
Voordat Fé daadwerkelijk een camera
op haar neus gericht kreeg, moest ze
een aantal dagen in een all-in resort
verblijven. En dat in haar eentje tus
sen de vakantiegangers, zonder tele
foon en contact met de buitenwereld.

Colofon
HALLO Peel en Maas
is een gratis uitgave van
Kempen Media b.v. en verschijnt
elke donderdag in de gemeente
Peel en Maas.

Oplage 20.050 exemplaren
www.hallopeelenmaas.nl
Redactie
077 208 32 00
redactie@hallopeelenmaas.nl

Commercieel adviseurs
077 208 32 00
adverteren@kempencreeert.nl

“Daarmee willen ze je voorbereiden
op het moment dat je echt in Love
Island zit en ook geen telefoon mag
gebruiken en contact mag hebben met
je familie en vrienden. Ik vond die
paar dagen in mijn eentje wel lekker.
Dat verraste me wel, normaal heb ik
dagelijks contact met mijn moeder.
Tijdens die dagen in mijn eentje lag ik
lekker in de zon en las ik vier boeken
uit. Op dat moment miste ik ook niks
van de buitenwereld, ik wist dat ik
met een gerust hart wegging.” Haar
moeder Angelique zat met een minder
ontspannen gevoel thuis. Ze maakte
zich zelf wat zorgen om haar dochter.
“Je weet dat ze misschien zes weken
weg is en dat ze eerst een aantal
dagen in haar eentje in een hotel zit.
Ik vond dat wel balen, het afscheid
vond ik emotioneel. En toen ook haar
koffers kwijt waren op het vliegveld,
maakte ik me wel een beetje zorgen.”

Zenuwen
Die zorgen vielen al snel bij Angelique
weg toen Fé haar televisiedebuut
maakte als ‘bombshell’. Wanneer een
nieuwe deelnemer in de villa komt om
de boel in de war te schoppen, wordt
dat een ‘bombshell’ genoemd. “Ik zat
vol spanning te wachten op de eer
ste aflevering. Toen ze als ‘bombshell’
binnenkwam, stonden de tranen in
mijn ogen. Dat moment was heel
vet. Er kwam echt wat binnenlopen.
Als moeder zat ik beretrots voor de
televisie.” Voor Fé zelf was haar bin
nenkomst ook spannend. “Toen ik in
mijn eentje in het hotel zat, wist ik op
welke dag ik naar de villa mocht, maar
niet dat ik als ‘bombshell’ binnen zou
komen. Het moment dat ik met twee
glazen de trap afliep terwijl de groep
me aankeek, was zenuwslopend.
Ik was ontzettend blij dat ik die glazen
niet heb laten vallen”, zegt ze lachend.
Al snel bleek dat Fé niet alleen de
favoriet van het publiek was, maar

ook van vrijgezel Lennart. Volgens Fé
sloeg de vonk echt over tijdens de
pauzes, op de momenten dat de
camera niet aan stond. “We zochten
elkaar stiekem op en trokken naar
elkaar toe. Ik ging blanco het pro
gramma in en had niet verwacht dat
ik met Lennart in de finale zou staan.
Ik had niet eens een galajurk bij me.
Lennart klopt op alle vlakken en dat
is bijzonder. Ik heb nooit een seconde
over hem getwijfeld.”

Dat de liefde tussen de twee tortel
duifjes echt is, vindt moeder
Angelique nu wel duidelijk. In het
begin had ze een lichte twijfel over
Lennart, geeft ze eerlijk toe. “Fé viel
altijd op gespierde jongens met een
‘bad boy’ uiterlijk. Lennart is een hele
lieve jongen, ik was bang dat hij geen
tegengas kon geven.” Angelique haar
mening is inmiddels volledig bijge
draaid en ze zegt ontzettend blij te
zijn met haar schoonzoon. “Lennart is

heel sociaal en mengt zich in de
familie. Het contact was al leuk vanaf
het moment dat Fé en hij moch
ten FaceTimen vanuit de villa. Het
was alsof ik hem al heel lang kende.
Op het vliegveld heb ik zijn vader ook
voor het eerst ontmoet.”
Bij terugkomst werd Fé overladen
door reacties van trouwe volgers. Haar
social media account nam in volgers
toe en de samenwerkingen kwamen
binnen. Volgens Angelique leefde haar
omgeving al mee toen haar dochter
nog in de villa zat. “Ik werd zelfs her
kend in de supermarkt als de moeder
van Fé en heb nooit een negatieve
reactie gehad. Wij vonden Fé ook echt
zichzelf op televisie. Soms vond ik het
jammer dat ik de gekke Fé niet heb
kunnen zien. Fé is de clown van onze
familie”, vertelt Angelique lachend.
Volgens Fé waren die komische
momenten er wel, maar werd niet
alles uitgezonden. “Sommige reac
ties werden uitvergroot en als ik voor
mezelf opkwam, kwam ik wel eens

Computerproblemen?
Karel Heines Baarlo. Verdere info &
tips: karelheines.nl. 06 5096 2915.

Optidee: persoonlijk advies, party en/
of bestelling: 06 4855 0730 optidee.nl/
peggy-wismans fb: Opti-Duur

Auto’s gevraagd, alle merken
loop, sloop of schade. Direct geld
en vrijwaring, snel opgehaald.
Tel. 06 5285 9348.

Medewerkster gevraagd, voor
Huishoud taken en de verzorging
van mijn vrouw , het gaat om
20 uur per week. het is een PGB
overeenkomst, in Grashoek. Mob.
06 2953 4360

Sociaal

‘bitchy’ over. In het begin was ik me
bewust van de camera’s, maar na
een week laat je dat los. Mijn deel
name heeft me op mentaal gebied
laten groeien. De positieve reacties op
social media hebben mijn visie op het
leven laten veranderen. Ik ben goed
zoals ik ben.”

Toekomstplannen
Doordat Lennart in België woont en
Fé niet verknocht is aan Limburg,
hebben ze plannen om in de buurt
van Antwerpen te gaan samenwo
nen. Angelique herkent haarzelf in
Fé’s toekomstplannen. “Panningen is
voor Fé te klein, zij wil uitdagingen en
een beetje stress hebben. We lijken
als twee druppels water op elkaar. Ik
heb zelf overal gewoond en hunker
naar meer. Als ik Fé wil zien, dan kom
ik een weekendje naar Antwerpen.
Daar ben ik nog nooit geweest, dus
dat is mooi meegenomen.”
Tekst en beeld: Jeanine Hendriks

Bezorgklachten www.garcon.nl
Bezoek- en correspondentieadres
Handelstraat 17, 5961 PV Horst
Bezoek uitsluitend tussen 9.00 en
12.00 uur en op afspraak

Aanlevertijden (uiterlijk)
Redactie: maandag 17.00 uur
Advertenties: dinsdag 16.00 uur
Familieberichten: dinsdag 16.00 uur

Te koop bloeiende violen groot
bloemig en bosviolen, vele kleuren
M Verhees, Egchelseweg 18 Panningen

Beeldmateriaal en kopij dient vrij van r echten
aangeleverd te worden. Eventuele verplichte
naamsvermelding van de fotograaf of auteur dient bij
aanlevering expliciet te worden gemeld. Bij verzuim
komen kosten voor r ekening van de aanbieder.

bob noten
uitvaartbegeleiding

De artikelen worden doorgaans gepubliceerd in de
elektronische versie van HALLO Peel en Maas.
Kempen Media bv behoudt zich ten aanzien van de
inhoud van deze uitgave zowel het auteursrecht voor
conform artikel 15 lid 1 sub 4 van de Auteurswet als het
databankrecht.
Disclaimer
Ondanks zorgvuldig samenstellen van dit blad door de
redactie, kan het voorkomen dat door actuele omstandig
heden sommige activiteiten geen doorgang vinden.

Wilt u graag uw zoekertje hier zien?
Ga naar www.kempencreeert.nl/
zoekertje Via het formulier kunt u uw
tekst opgeven.
Moeite met wis- en/of scheikunde?
Ik leg de lesstof graag op ’n
begrijpelijke manier aan je uit. Bel
gerust 06 2307 1246

‘‘Samen zorgen voor een

Persoonlijk afscheid’’

t. 077 308 28 33
fienbosuitvaartzorg.nl

samen met u zorgen
voor een waardig afscheid

t. 077-3078642
Panningen
www.janssenuitvaart.nl

24-uur
bereikbaar

eigen afscheidscentra
met 24-uurs kamers
begeleiden en ontzorgen
voor élke verzekering

077-3661314 | www.bobnoten.nl

geeft zorgvuldig vorm aan
een persoonlijk afscheid,
zodat jullie met een goed
gevoel kunnen terugkijken.
Meijel | 077 466 41 41
www.uitvaartvandenboom.nl
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Partijen nog in onzekerheid

College blijft bij standpunt,
Maasterras Kessel kan in
toekomst worden verkocht
Het College van B&W van Peel en Maas hakt nog steeds geen knoop
door over de verkoop van een gedeelte van het Maasterras.
Enkele bemiddelingsgesprekken tussen Stichting MFA en de eigenaren van de B&B leiden niet tot een overeenkomst, maar de
gemeente wil dat de partijen in gesprek blijven.
Het college heeft op 7 juni 2021
besloten om over te gaan tot ver
koop van een gedeelte van het
Maasterras, met inachtneming van
een drietal voorwaarden. Eén van
de voorwaarden is dat door de
eigenaren van het naastgelegen
pand van Markt 1 en stichtings
bestuur van de Multifunctionele
Accommodatie (Stichting MFA)
overleg heeft plaatsgevonden over
de aard en omvang van de grens
correctie van een deel van het
terras. Daarnaast gaat het college
pas over op verkoop als de bouw
van MFA De Paort is gerealiseerd
en er overeenstemming is tussen
de gemeente en eigenaren van
het pand van Markt 1 over de prijs
en de exacte contouren van het
betreffende perceel.
De gesprekken over aard en
omvang van de grenscorrectie
hebben vooralsnog niet geleid tot
een resultaat. “Stichting MFA heeft
nog tijd nodig voor een aange

past bouwplan. Daarna is er ook
nog een hele periode nodig om te
verbouwen. Deze tijd kan door alle
partijen benut worden om nader
tot elkaar te komen. We zien daar
voor nog altijd voldoende ruimte
voor gesprek en overeenstem
ming”, aldus het college.

Onzekerheid
Vanaf voorjaar 2022 zijn er, met
externe gespreksleiding, verschil
lende gesprekken gevoerd met
de betrokken partijen. Tijdens
de gesprekken zijn verschillende
oplossingsrichtingen met elkaar
verkend. Het is echter met het
stichtingsbestuur en de eigena
ren van de B&B niet gelukt om tot
een gedragen oplossing te komen
voor de eventuele verkoop van
een gedeelte van het Maasterras.
Nu het college besluit om bij haar
vorig standpunt te blijven, blijven
de partijen nog met onzekerheid
achter.

Te kort door de bocht

VVD wil pand Werts in
Maasbree redden, maar vindt
geen meerderheid in raad
In de raadsvergadering van dinsdag 11 oktober stemde de raad in
met het voorbereidingskrediet voor het Laefplein in Maasbree.
De VVD probeerde het 200-jarige pand Werts nog te redden, maar
kon geen meerderheid vinden.
Het centrum van Maasbree wordt
ook wel een rotte plek genoemd
door de raadsleden. Van groen
is er momenteel geen sprake
en daarom is er een Laefplein
voor ogen waarbij horeca wordt
gecombineerd met groen. Op de
plek van bakkerij Werts en garage
Gommans komen woningen.
Omdat de VVD van mening is
dat oude gebouwen van meer
dan honderd jaar oud in de
kern Maasbree zoveel mogelijk
behouden moeten blijven, opperde
Paul Sanders het idee om het
pand Werts onderdeel te laten
uitmaken van het totaalplan.
“We halen anders het hart en de
ziel uit het dorp. De ziel is al langer
uit Maasbree getrokken. Oude
gebouwen bepalen het karakter
van de kern”, aldus Sanders.

Vertraging
Daar waren de andere partijen
het niet mee eens. Ze noemden
het te kort door de bocht om pand
Werts te behouden. “Het zou jam
mer zijn als Werts zou verdwijnen,
maar we moeten ervan uitgaan

dat een dorpsmeester en dorps
overleg hier al naar gekeken heb
ben. Soms moet je het zwaarst
laten wegen wat het zwaarst
weegt. Daarnaast kan het idee
van VVD vertraging opleveren voor
het totaalproject”, vond Annigje
Primowees van PvdA/GroenLinks.

Geen monumentale status
Ook wethouder Erik Nijssen wilde
de ingebrachte motie van VVD
ontraden. “Momenteel wordt een
Erfgoedlijst gemaakt. We moeten
deze procedure niet in de wie
len rijden door Werts te willen
behouden ondanks dat het pand
geen monumentale status heeft.”
Uiteindelijk kon de VVD geen meer
derheid vinden en wordt in de
ontwerpfase van het Laefplein toch
rekening gehouden met de sloop
van het pand Werts.

Het idee van VVD kan
vertraging opleveren
voor het totaalproject

wij
zoe
ken
sal een

e
tale s
(24- nt
36
uur
)

Kempen Media groeit en daarom
zoeken wij versterking binnen ons
verkoopteam, iets voor jou?
Ben jij ons nieuwe salestalent?
Heb jij zin om met ons mee te denken over nieuwe mediaconcepten en
vervolgens ook actief mee op te starten én vind je het leuk om onze bestaande
mediaconcepten verder mee uit te bouwen? Dan is dit de baan die jou op het lijf
geschreven is.
Sales is je tweede natuur!
Behalve dat je met ons de lijnen op salesgebied mee uitzet, ben je zelf ook
actief in de markt. Dat kan digitaal, telefonisch en door middel van salesbezoeken. We verwachten van jou dat sales je tweede natuur is, je zelfstandig
werkt, en dat je niet op je bureaustoel vastgeplakt zit.
Verover jij de lokale onlinemarkt?
Kempen Media is uitgever van de weekbladen HALLO Horst aan de Maas,
HALLO Peel en Maas en HALLO Venray. Op dit moment ligt ons speerpunt op
de offline media, maar we hebben ambities om ook de lokale onlinemarkt te
gaan veroveren, binnen en buiten ons huidige werkgebied.
Wil jij je eigen tijd indelen en werken in een enthousiast team?
Je kunt bij ons zelfstandig bepalen waar en wanneer je werkt, waarbij je
natuurlijk wel een verantwoordelijkheid hebt naar je klanten. Ook deeltijd
werken behoort tot de mogelijkheden.
Wij werken met een enthousiast team van jonge professionals dat er samen
voor zorgt dat er dagelijks nieuwe lokale content wordt gecreëerd die lezers
boeit. Je komt in een ongekend gezellig team terecht waarin jouw ambitie de
ruimte krijgt om te groeien.
Ga jij met ons de uitdaging aan?
Ben jij het salestalent dat ons verkoopteam komt versterken?
Dan nodigen wij je uit om te solliciteren.
Je kunt je cv en motivatie mailen naar mikevankempen@kempencreeert.nl
Wil je eerst nog wat meer informatie dan kun je altijd bellen met Mike of Eric:
077 208 32 00.

#kempencreëert
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Wies en kleindochter Suus zorgen samen voor een
schonere natuur
Iedere week is Wies Ebisch (64) uit Panningen minstens één keer te
vinden in het bos dat grenst aan haar woning. Bewapend met plastic
zak, handschoenen en soms een afvalprikker, ruimt ze daar de
achtergelaten rotzooi op. Kleindochter Suus (4) helpt haar oma maar
wat graag.
Wies raakte geïnspireerd na het down
loaden van de HelemaalGroen app.
De app stimuleert individuele bur
gers om zwerfafval op te ruimen en
hun inzet zichtbaar te maken. Je acti
veert de app wanneer je begint met
het opruimen van zwerfvuil, waarna
andere gebruikers de afgelegde route
kunnen zien. “Toen ik van dit initiatief
hoorde, was ik direct enthousiast”, ver
telt Wies. “Als we allemaal ons steentje
bijdragen aan het schoonhouden van
de natuur, dan ziet de omgeving er al
snel een heel stuk beter uit. De app
vormt daarbij een mooie motivatie.”

Het is net Pasen
Ook haar kleindochter Suus trekt maar
wat graag met oma het bos in. In
eerste instantie om te spelen, maar
ze helpt daarnaast ook driftig bij het
opruimen van zwerfafval. “Ze vindt
het gewoon heel erg leuk. Vaak maken
we er een spelletje van. Het is eigen
lijk net Pasen, maar dan met rommel
in plaats van paaseieren”, vertelt Wies

lachend. “Daarbij is het nog leerzaam
ook. Want ik leg haar uit dat het niet
de bedoeling is om zomaar rommel te
laten slingeren in de natuur. Ook mijn
andere kleindochter gaat regelmatig
mee het bos in.” Wies haalt wekelijks
flink wat rondslingerend afval uit de
natuur nabij haar huis. “Dat varieert
van lege blikjes drinken tot sigaretten
peuken en landbouwplastic”, vertelt ze.
“Vaak heb ik na een rondje een plas
tic tas vol. Als ik afval verzamel in de
berm naast een drukke weg, dan gaat
het pas echt snel. Mensen gooien nu
eenmaal veel rommel uit hun auto”,
legt ze uit.

HelemaalGroen
De app waar ook Wies mee werkt,
wint in Nederland in rap tempo aan
populariteit. Meer dan tienduizend
geregistreerde deelnemers zorgen er
samen voor dat de interactieve kaart
van Nederland steeds groener kleurt.
Zo zijn er dit jaar al 167.000 kilome
ters geregistreerd die zijn ontdaan

van zwerfvuil. HelemaalGroen begon
drie jaar geleden als burgerinitiatief
in de Achterhoek, maar is inmiddels
door natuurliefhebbers uit het hele
land omarmd. Waaronder Wies en
haar kleindochter Suus. “Het zit sim

pelweg niet in mijn aard om ergens
rotzooi te maken of iets zomaar op de
grond te gooien. Dat mijn kleindochter
met me meegaat maakt het ook nog
eens extra leuk. Samen wandelen in
de natuur en jezelf daarbij nog nuttig

maken ook.” Meer informatie over de
app en het opruimen van zwerfafval is
te vinden op www.helemaalgroen.nl

Tekst: Jelle van Hees

Al sinds 1983 is Sumarbox uit Venlo hét opzetstation voor
dozen en trays van karton. Dagelijks leveren wij duizenden
verpakkingen aan telers, tuinders en andere verpakkers
in de omgeving. Onze klanten rekenen hierbij op onze
kennis, kunde en kwaliteit. Ze bouwen op ons maatwerk
en vertrouwen op ons voorraadbeheer. En blijkbaar doen
we het goed, want we groeien nog iedere dag. Daarom
zijn we op zoek naar nieuwe collega’s. Naar klantgerichte
medewerkers die initiatief durven nemen, mee willen
groeien en zichzelf willen ontwikkelen. Herken jij je hierin?
Ben jij de aanpakker die wij zoeken? Reageer dan snel
op één van onze vacatures!

Wil je meer weten over deze vacatures?
Bel dan met Anky van Vegchel,
telefoon (077) 3960420 of stuur een e-mail
naar anky@sumarbox.nl. Of kijk voor alle
informatie op www.sumarbox.nl/vacatures
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In ruil voor vrijwilligerswerk

Studentenkamers beschikbaar
in Hof ter Borcht in Baarlo
De Zorggroep is een samenwerking gestart met Roommit om
kamers aan studenten te verhuren binnen een zorglocatie. Op de
locaties Hof ter Borcht in Baarlo kunnen studenten een kamer
gaan huren tegen een schappelijke prijs. Er worden twee kamers
ter beschikking gesteld. Als de samenwerking goed bevalt, zal dit
nog verder uitgebreid worden.

Roommit is een beginnend bedrijf
dat studenten selecteert die goed
binnen deze zorglocaties zouden
passen. De student mag voor een
schappelijk prijs op de zorgloca
tie komen wonen. Voor de student
gelden dezelfde huisregels als voor
elke andere bewoner. In ruil daar
voor zal de student een aantal uren
per week besteden aan vrijwil
ligerswerk. Bijvoorbeeld sociale
activiteiten, hulp met digitale mid
delen of kleine klusjes. Beide orga
nisaties denken dat er een mooie
band kan ontstaan tussen verschil
lende generaties op één locatie.
“Bovendien is het vrijwilligerswerk
van onschatbare waarde voor de
bewoners. En aangezien de groep
vrijwilligers steeds kleiner wordt
en het moeilijk is nieuwe vrijwil

ligers te vinden, zijn De Zorggroep
en Roommit heel blij met deze
oplossing”, aldus de partijen.
De student hoeft geen zorgachter
grond of zorgopleiding te hebben
en zal geen zorgtaken verrichten.
Een student kan wel samen met de
bewoners een kopje thee drinken,
een spelletje doen, gaan wande
len, helpen met Facetimen, naar
muziek luisteren of meehelpen met
koken. Er worden bewust studen
ten geselecteerd die maatschappe
lijk betrokken zijn en het een mooi
doel vinden om de levens te verrij
ken van de bewoners. Momenteel
vindt de selectieprocedure plaats.
Aanmelden voor huur is niet meer
mogelijk. Het streven is om vanaf
half oktober de eerste studenten te
kunnen gaan huisvesten.

Bewonersavond Egchel
zet vaart achter woonagenda
dorp
Door de bewonersavond die woensdag 5 oktober werd gehouden
door het dorpsoverleg Egchel is er vaart gekomen in de woonagenda van Egchel. De opkomst van de avond was erg hoog en de
input enorm, waardoor de wooncommissie van het dorpsoverleg
een enquête gaat opzetten, die de basis vormt voor een analyserapport dat naar de gemeente wordt gestuurd.
Jongeren en senioren klagen in
Egchel over woningtekort. Er lig
gen genoeg percelen leeg, maar
er wordt niet gebouwd. Om de
gemeente hiervan op de hoogte te
brengen en druk achter de woning
bouw te zetten, moeten eerst de
wensen en behoefte uit het dorp in
kaart worden gebracht. De bewo
nersavond was een eerste opzet
om input te krijgen uit het dorp.
Volgens Ruud Delissen, kartrekker
van de wooncommissie, was het
een drukbezochte avond waarbij
veel jongeren kwamen opdagen.
Er stonden enkele presentaties op
het programma waarna de bezoe
kers in groepen konden sparren
over stellingen. Die vormen ook de
basis voor de enquête die binnen
kort wordt uitgezet. “Daarin betrek
ken we ook vragen over de school

en de kerk in het dorp. Doordat
de kerk bijvoorbeeld slecht wordt
bezocht en over drie jaar vanwege
teruglopende inkomsten moet
sluiten, zijn we als dorp in gesprek
over een andere invulling van de
kerk. Dit zouden dus ook appar
tementen kunnen worden. Die
behoefte in het dorp is er wel, de
woningnood is groot. Dit is ook te
zien aan de leerlingentoename van
de basisschool. Egchelnaren die
hier zijn opgegroeid, willen er ook
graag blijven wonen en hun kinde
ren laten opgroeien”, aldus Ruud.
Het dorpsoverleg heeft als plan om
eind oktober een enquête huisaan-huis te verspreiden. In januari
zal een analyserapport met alle
bevindingen aan de gemeente
worden overhandigd.

Sikes Group is op zoek naar jou!
Sikes is een dynamisch familiebedrijf en onze drie champigonkwekerijen
behoren dan ook tot één van de grootste en meest vooruitstrevende kwekerijen
van Nederland. Onze kracht zit hem naast de expertise en de liefde voor het
vak in de combinatie van teelt, transport en het hergebruik van de compost.
We doen alles van kweekbed tot het transport naar onze klanten. Recentelijk
hebben we een eigen energievoorziening gebouwd en produceren we een
CO2 neutale champignon.
Voor onze locatie aan de Hummerenweg in Baarlo zijn wij op zoek naar:

Teeltmedewerker
• Wij zoeken iemand voor alle voorkomende werkzaamheden in de kwekerij
zoals machinaal oogsten van champignons, vullen en leegmaken van de
cellen.
• Je werkt binnen een team en jullie zorgen samen voor alle werkzaamheden
binnen de gehele teelt.
• Je hebt een flexibele inzet en geen 9 tot 5 mentaliteit
• Eventuele doorgroeimogelijkheden
Spreekt dit je aan, neem dan snel contact op met Gerard of Karin Sikes,
06-29501929 of 06-48432377 of mail naar karin@sikes.nl

Sikes Group
Rouwkuilenweg 43, 5813 BH YSSELSTEYN
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Afschieten Limburgse wasbeertjes is
noodzakelijk
Sinds woensdag 12 oktober is in Limburg de jacht op wasberen geopend. Ze zijn ongewenst en schadelijk voor de natuur. De populatie wordt simpelweg te groot, zo wordt gesteld. Stichting AAP ving de dieren tot nu toe op, maar de opvang zit vol. Er lopen naar schatting nog enkele tientallen
wasberen in Limburg rond waar geen plek voor is bij Stichting AAP. Daarom mogen de dieren in Limburg weer geschoten worden door jagers.
Wasberen horen van origine niet thuis in Lim
burg. Ze vormen een bedreiging voor onder
andere broedvogels, verschillende amfibieën,
kleine zoogdieren en vleermuizen die hier leven.
Het feit dat ze daarnaast in veel gevallen de
wasberenspoelworm bij zich dragen, zorgt voor
een risico voor de volksgezondheid. Vanuit Wal

lonië steken er steeds meer wasberen de grens met
Limburg over.
Volgens de provincie is grootschalige opvang niet
langer een optie en is afschieten momenteel de eni
ge remedie. Voor de langere termijn wordt er ook
gekeken naar niet-dodelijke opties zoals anticon
ceptie. De conclusie vanuit de provincie is daarom

even simpel als dodelijk: het afschieten van wasbe
ren in Limburg is noodzakelijk. Hebben ze gelijk met
dat standpunt en is het daarom logisch dat de jacht
op het roofdiertje in Limburg is geopend? Of zijn er
wellicht andere opties, waarbij het wasbeertje niet
afgemaakt hoeft te worden. Wat vindt u?

Bespreking poll week 40

Investeren in Laefplein Maasbree is een goed idee
Op basis van input van de inwoners van Maasbree heeft Dorpsoverleg Maasbree een toekomstvisie opgesteld. Eén van de aandachtspunten in
het plan is het versterken van de Hartlijn van het dorp, die loopt vanaf Djeenz Maasbree tot aan de voormalige sportvelden. Hiermee wil het
dorp haar identiteit krachtiger maken. Het dorpsoverleg heeft een Hartlijn voor ogen met daaraan drie pleinachtige ontmoetingsruimtes met
ieder een eigen uitstraling en sfeer. Eén daarvan is het Laefplein.
De meningen over de komst van een Laefplein zijn
verschillend. Herman van der Zanden vindt dat het
dorp wat sfeer kan gebruiken. “Dat staat zonder
meer vast, de omliggende dorpen hebben bijna
allemaal meer sfeer dan Maasbree. Het onderzoek
naar een Laefplein is echt een goede stap, met
betaalbare woningen in de buurt. Horeca en groen
en autoluw zijn een goede stap om meer mensen
binnen het dorp te houden.”
Twan Smets vindt dat het plan breder uitge
zet moet worden. “Met al dat ge-overleg in de
laatste vijftien jaar zitten we nu met een dorp
dat schreeuwt om wat meer sfeer en groen.
De gemeente heeft de laatste jaren overal
beton gelegd (zie plein Grashoek, Kennedyplein

Maasbree en omgeving gemeentehuis) terwijl ze
ons onderhand dwingen om overal tegels te lich
ten. Eén dorpsoverleg is dus voldoende voor het
verfraaien van ons dorp. Gezien de behaalde resul
taten twijfel ik hier wel heel erg aan. Mijn mening
is dat men dit in veel meer lagen van de bevolking
moet doen en dan veel uitgebreider. Veel mensen
hebben hier echt wel een gedachte bij, maar zul
len het Dorpsoverleg in de huidige vorm, helaas
niet bezoeken. Het is ook voor een gemeenteraad
onbegonnen werk om met de karige gegevens nu al
beslissingen te nemen die weer tot niets leiden, en
niet veel verder komen dan wat er in het verleden
al allemaal is verkwanselt. Jammer, maar dit moet
anders en beter nu.”

M. Wijnen vindt dat het voormalige armen
huisje verwerkt moet worden in het Laefplein.
“Laat ergens in de bouw van het Laefplein, iets
van het voormalige armenhuisje terugkomen, door
bijvoorbeeld enkele gevels hetzelfde te maken als
het vroegere armenhuisje/tuinhuisje van de fami
lie Van de Loo. Dit huisje was erg sfeervol in com
binatie met de bijbehorende tuin. Een originele
bouwtekening uit januari 1984, voor de herbouw
ervan, getekend door W. Fleuren is nog voorhanden.
Mogelijk is er nu een kans om iets van deze ‘ver
gane glorie’ op een of andere manier terug te laten
komen in het nieuwe Laefplein.”

Oh, zit dat zo!

Belastingplan 2023

De ondernemer betaalt (1)
In het belastingplan 2023 zĳn een flink aantal belastingmaatregelen opgenomen die ertoe leiden dat door ondernemers flink meer belasting
verschuldigd is. Dit geldt zowel voor ondernemers in de Inkomstenbelastingsfeer als voor ondernemers met een Besloten Vennootschap (BV).
In deze bĳdrage ga ik in op de maatregelen voor de inkomstenbelasting-ondernemers.
blijft in 2026. Ook het tarief waartegen de aftrek plaatsvindt is soms
lager. In het nieuwe systeem is de
aftrek altijd tegen het lage belastingtarief, ook al betaald de ondernemer
belasting tegen het hoogste tarief.
Het nadeel voor de ondernemer kan
oplopen tot ruim 3.000 euro.

Belangrijkste versobering is het bijna
helemaal afschaffen van de zelfstandigenaftrek. Deze was al van
7.280 euro (in 2019) naar 6.310 euro
gegaan. De komende jaren gaat daar
elk jaar 1.280 euro vanaf totdat er
nog een aftrekje van 900 euro over-

Ook wordt de middelingsregeling
afgeschaft. De middelingsregeling
wordt vooral gebruikt door ondernemers met wisselende inkomsten.
Als de belasting over het gemiddelde inkomen over drie jaren lager
is dan de opgetelde belasting over
de afzonderlijke jaren, dan kan de
belastingplichtige het verschil (na
aftrek van een forse drempel) terugkrijgen. De gedachte van de middelingsregeling is dat iemand met
wisselende inkomens grofweg even-

veel belasting betaald als iemand
met een vast inkomen. Daar lijkt niks
op tegen. De reden voor afschaffing
is niet dat de regeling niet eerlijk is,
maar vooral dat deze bewerkelijk is
voor de belastingdienst en weinig
gebruikt wordt (ook als er wel recht
op is). Het zou meer voor de hand
liggen om de regeling beter onder
de aandacht te brengen dan af te
schaffen.
Verder wordt de fiscale oudedagsreserve (FOR) afgeschaft. Op zich is de
afschaffing daarvan niet zo’n ramp.
De aftrek in het kader van de FOR is
een sigaar uit eigen doos die op enig
moment weer terugkomt als bijtelling bij de onderneming. Dat de FOR
desalniettemin in bepaalde situaties
een oplossing kan bieden, heb ik in
een eerder stukje reeds uitgelegd.

Tegenover deze versoberingen staat
een verlaging van het lage belastingtarief voor iedereen met 0,14
procent tot 36,93 procentd. Maar
dat weegt daar voor ondernemers
natuurlijk niet tegenop.

Vestiging Horst
Spoorweg 10, 5963 NJ Hegelsom
T 077 - 398 46 00
Vestiging Roggel
Groenstraat 2, 6088 CW Roggel
T 0475 - 49 46 28
www.innovista.nu

Pastoraaltje

Column

Koud

Ken je nog het liedje ‘Koud hè!’
van het duo Spaan en Vermeegen?
Op een komische manier werd de
koude winter van 1986 bezongen.
De laatste tijd zijn de stookkos
ten het algemene gespreksthema.
Er zijn mensen die er slecht van
slapen. Met dank aan Poetin en
zijn kameraden zijn de prijzen van
gas en elektra zo onvoorstelbaar
gestegen, dat de rekeningen voor
velen nauwelijks nog te betalen
zijn.
Wat zijn we tegenwoordig ver
wend met onze centrale verwar
ming, airco en warmtepomp. Wat
een luxe, vergeleken met de tijd
van onze ouders en grootouders.
Het waren vaak koude winters,
met in mijn beleving, bergen
sneeuw en met ijsbloemen op de
ramen en beslagen dekens op het
bed. Ik heb nu mijn thermostaat
wat aangepast aan deze energie
crisis. Lukt nog best met een vest
of een bodywarmer. Misschien
straks een fleecedekentje. Maar
voor zieken en echt oude men
sen zal dat niet zo simpel zijn.
Die moeten het warm houden.
Ook in onze kerken zijn de stook
kosten het grote thema. Ik denk
niet dat bidden om een zachte
winter de problemen oplost. Wel
kunnen we voor elkaar die win
ter wat verzachten en verwar
men door hulp en solidariteit.
Want er zullen zeker mensen zijn
die in nood komen. Ondanks het
voor velen geruststellende ener
gie prijsplafond van de overheid.
Maar de kou is voor velen letter
lijk en figuurlijk nog lang niet uit
de lucht. Zeker voor veel bedrij
ven. Ook in onze kerken blijven de
stookkosten een groot probleem.
Zo’n bak van een gebouw verwar
men kost heel wat kuubs gas en
lang niet iedere kerk heeft een
kleine dagkapel om in het stook
seizoen naar te verhuizen. Net als
bij veel mensen thuis zal ook in
onze kerken de thermostaat een
paar graden lager gezet worden
en andere creatieve oplossingen
bedacht, die helaas nooit fijn zijn.
Maar gewoon doorgaan is onbe
taalbaar. Maar laten we eerlijk
zijn. Wij klagen over de stookkos
ten, begrijpelijk en terecht, maar
de echte slachtoffers van Poetin
en zijn politiek zijn natuurlijk de
gewone burgers in Oekraïne in
hun vaak kapotgeschoten huizen.
Zonder gas of elektra! Daar is het
pas echt koud.
pastoor Peter van der Horst
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Waarschuwing

Oplichters actief!
Bij meerdere gemeenten in Nederland komen klachten binnen van inwoners die zijn
opgelicht door websites die zeggen te helpen bij het regelen of aanvragen van zaken
bij de gemeente. Gemeenten werken NIET samen met deze websites.
De websites en online loketten vragen geld voor het maken van een afspraak bij de
gemeente of ze rekenen een hoger tarief voor een uittreksel of akte. Dat is zonde.
Een afspraak maken is bij ons altijd gratis en u kunt een uittreksel eenvoudig zelf
aanvragen op www.peelenmaas.nl.
Bekijk dus goed op welke website je zit voordat je een afspraak maakt en betaal niets.

IND hervat uitreiking bewijs
van verblijf aan Oekraïners

Voor al uw vragen over energiebesparing en duurzaamheid

Infopunt energiebesparing in
het Huis van de Gemeente

Wilt u weten hoe u kunt besparen op uw energierekening? Of wat u kunt doen om
uw woning beter te isoleren? Loop dan op vrijdagmiddag binnen in het Huis van de
Gemeente. Daar kunt u terecht bij het infopunt van de WoonWijzerWinkel voor al uw
vragen over energiebesparing en duurzaamheid. Energieadviseur Dave Mevissen
van WoonWijzerWinkel Limburg zit voor u klaar om uw vragen te beantwoorden.
Infopunt WoonWijzerWinkel Limburg
Elke vrijdag van 13.00 tot 17.00 uur
Huis van de Gemeente
U kunt voor informatie, tips en adviezen ook terecht op
www.peelenmaas.nl/samenduurzaam.
Of neem contact op met WoonWijzerWinkel Limburg op telefoonnummer 045 - 747 0051.

De IND gaat weer van start met het uitreiken van verblijfsstickers aan vluchtelingen uit
Oekraïne. Er kunnen de komende weken 20.000 vluchtelingen langskomen bij een van de
drie tijdelijke IND-locaties in Amsterdam (CEC-Amsterdam), Rotterdam (Ahoy) en Assen
(opvangcentrum voor Oekraïners). Er is geen ophaallocatie meer in Den Bosch.

Gooi hondenpoepzakjes in de
straatafvalbak of bij je eigen restafval

Begin september is vanwege problemen met de levering van de sticker besloten om het
uitreiken tijdelijk te pauzeren. Nu wordt het uitreiken hervat.

Regelmatig komen de poepzakjes in de straatputten terecht. Dit veroorzaakt ernstige
verstoppingen in het riool. Het gevolg: regenwater wordt niet goed afgevoerd,
wateroverlast op straat of in woningen en bedrijven. Het herstellen van de schade
aan de pompen van het riool is duur. Vanwege het risico van het overdragen van
dierziektes via de compost, mag poep van dieren niet bij het GFT-afval.

Online afspraak maken
Het is weer mogelijk om online een afspraak te maken voor de periode 12 tot en met
31 oktober 2022. Dit kan op de website https://portaal.refugeepass.nl.
De informatie op die website is in het Oekraïens, Russisch en Engels.
Bewijs van verblijf
Met het bewijs van verblijf tonen Oekraïners aan rechtmatig in Nederland te verblijven,
omdat ze onder de Europese Richtlijn Tijdelijke Bescherming vallen. De sticker is vanaf
1 november 2022 nodig om te kunnen werken in Nederland.

Kermis Beringe 15 t/m 18 oktober
Zaterdag 15 oktober 16.00 uur

Opening kermis door wethouder Erik Nijssen bij “de Nabber”.

Maandag 17 oktober 16.00 uur
Clown DesAlles op kermisterrein.

Bekendmakingen

In dit overzicht staan alle bekendmakingen van vorige week. Meer informatie
over de bekendmakingen leest u op www.officielebekendmakingen.nl >
zoekterm ‘Peel en Maas’ U kunt aan dit overzicht geen rechten ontlenen.
Plaats/locatie

Straat/omschrijving

Baarlo
Beringe
Egchel
Grashoek
Helden
Helden
Helden
Kessel
Maasbree
Maasbree
Meijel
Meijel
Meijel
Meijel
Meijel
Meijel
Panningen
Panningen
Panningen
Peel en Maas

Kuukven
Meijelseweg 40
Karissendijk 2 en 2A
Kievitsheideweg 7
Baarloseweg 15 A
Baarloseweg 4
Kloosterstraat 23
Steenbos 2
Lange Heide 9
Sevenumseweg 7
Hoek 1
Langstraat 18
Molenstraat 22
Pastoor Woutersstraat 6
Pater Willemsplantsoen 18
Steenoven 12B 39
Burg. Janssenring 1
Burg. Janssenring 101
Schout de Collartstraat 15
Aanwijzingsbesluit ambtenaar afnemen verklaring onder
eed of belofte
Beleidsregel aanwijzing buitengewoon ambtenaar
burgerlijke stand voor één dag
Opname in de Basisregistratie Personen (BRP)

Peel en Maas
Peel en Maas

Kermis zondag t/m dinsdag geopend van 14.30 tot 24.00 uur.

Veul plezeer same!

Huis van de Gemeente
Wilhelminaplein 1
Postbus 7088, 5980 AB Panningen
5981 CC Panningen
077 - 306 66 66

info@peelenmaas.nl
06 - 1804 7445

www.peelenmaas.nl
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D66 Peel en Maas

Gelijke kansen met een goed ontbijt of lunch op school

Het leven is in korte tijd veel duurder geworden. De energierekening is torenhoog en de prijzen in de
supermarkt rijzen de pan uit. Dit heeft voor sommige gezinnen een ondenkbare situatie als gevolg: kiezen
tussen het betalen van de vaste lasten of een ontbijt voor je kind. Voor velen is dit misschien een onzichtbaar situatie, maar ook in Peel en Maas komt dit voor.
De laatste tijd krijgen we steeds
meer signalen dat kinderen zonder
ontbijt naar school gaan. Leren en
concentreren op een lege maag kan
niet. Een schooldag zou voor ieder
kind moeten beginnen met een
gezond ontbijt. Ook voor de kinde

Lokaal Peel en Maas

ren die opgroeien in gezinnen die
het financieel niet zo makkelijk heb
ben. Zij mogen hier niet de dupe van
worden.
De Rijksoverheid heeft al toegezegd
om vijfhonderd scholen in het land
te voorzien van een gratis school

ontbijt. Wij vinden dat de gemeente
dit voorbeeld moet volgen zodat er
in Peel en Maas geen school is waar
kinderen met honger in de school
banken zitten. Een ongezonde start
van je dag heeft immers nega
tieve gevolgen voor de ontwikke

ren om de helpende hand te bieden
als de school zelf de middelen hier
toe niet heeft. We willen de garan
tie van een ontbijt voor kinderen
waar dat niet vanzelfsprekend is.
Een boterham en een stuk fruit, dat
is toch het minste wat we voor onze
kinderen kunnen doen?

hinder van andere bedrijven, pri
vacy en dergelijke. Ook wordt door
woningsplitsing de druk op de omge
ving vergroot, denk hierbij aan extra
verkeersbewegingen en aantasting
van de privacy van derden. Ook hier
geldt, dat men moet voldoen aan
de geldende parkeernorm. Verdere
voorwaarden: levensloop- en kli
maatbestendig bestendig maken van
de woning, minimaal tot energiela
bel B. Voorlopig betreft het hier een

proef van maximaal vijftig aanvra
gen. Wilt u meer hierover weten of
een aanvraag doen, kijk dan vooral
op de gemeentelijk website.

Fractie

Woning- en kavelsplitsing

Sinds kort is er in Peel en Maas een mogelijkheid tot aanvraag voor woning- en kavelsplitsing. Als Lokaal
Peel en Maas pleiten we al jaren voor een woning- en kavelsplitsing, immers dit biedt mogelijkheden
waarbij kansen ontstaan voor andere opgaves, kansen om te verduurzamen, maar ook voor elkaar zorgen. Dit komt tegemoet aan de veelvuldige vraag van inwoners en is nu omgezet in beleid.
Geldend binnen de kernen en slechts
voor het maximaal toevoegen van
één zelfstandige woning die per
manent kan worden bewoond
door een afzonderlijk huishouden.
Woningsplitsing biedt mensen de
kans in hun eigen buurtgemeen

ling en de leerprestaties van het
kind. Dit mogen we niet accepteren.
Niks mag de ontwikkeling van kinde
ren in de weg staan.
Sommige scholen zijn ook al bezig
met gezonde voeding. D66 wil in
ieder geval dat op korte termijn hulp
komt, zodat scholen in Peel en Maas
de mogelijkheid hebben om een
gezond ontbijt of lunch aan te bie
den. Wethouder Machteld Beukema
gaat in gesprek met de schoolbestu

schap te blijven wonen. Ook biedt
woningsplitsing een mogelijkheid
voor mantelzorg, kinderen kunnen
daardoor voor hun ouders zorgen.
Door het splitsen van woningen is
het nieuw bouwen van woningen
minder noodzakelijk (minder verste

ning). De karakteristieke dorpsrand
kan zo behouden blijven.
Andere aspecten die van belang zijn:
er moet sprake zijn van een gezond
woonklimaat in en rond de wonin
gen, waarbij gedacht moet worden
aan overlast door verkeer, geluid,

Fractie

De inhoud van de mededelingen op deze pagina wordt beschouwd als ingezonden stuk en is geheel voor de verantwoording van de inzender. De journalistieke uitgangspunten van de redactie van HALLO (bijv. hoor/wederhoor) zijn op deze communicatie niet van toepassing.

De laatste innovaties in je keuken

Ook binnen jouw budget de
nieuwste designkeuken

Gratis *
montage
Als je jouw keuken in
januari 2023 laat plaatsen

*Vraag naar de voorwaarden in de showroom.

nuvakeukens.nl
Bezoek onze inspirerende keukenshowrooms in
Bergeijk | Deurne | Heerlen | Someren | Tilburg
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CDA Peel en Maas

Laefplein Maasbree

Laefplein Maasbree, laeve op het plein. Het Laefplein brengt groen en wonen bij elkaar, met meer mogelijkheden voor het gebruik van de bestaande horeca. Hiervoor is het nodig dat het toekomstige plein
autoluw wordt gemaakt. Dat is ook de wens van de inwoners. Maar wat betekent een autoluw gebied voor
de andere buurten?
In de dorpsvisie wordt genoemd dat
meer groen en meer wonen nodig is.
Het Laefplein brengt dit samen. De
Hartlijn komt voorbij het plein, zoals
in de door de inwoners opgestelde
dorpsvisie staat. De omwonen
den van het gebied op de splitsing

PvdA/GroenLinks

Dorpsstraat-Baarlosestraat geven de
mogelijkheid om een vriendelijke en
groene pleinuitstraling te krijgen.
De inwoners van Maasbree geven
aan dat er verstening en verharding
heeft plaatsgevonden in het centrum
van Maasbree. Toch is het belangrijk

om meer woningen te hebben. Al
jaren vragen de inwoners meer door
stroommogelijkheden in de woning
markt en veel Maasbreese jongeren
willen ‘thuis’ blijven in Maasbree.
Een aantal particulieren ziet de kans
om meer woningen te creëren.

Het CDA juicht de gedachte van
wonen en groen toe. Wij vinden
het belangrijk dat er goed onder
zocht wordt welke verkeersstromen
voor het dorp haalbaar zijn en nóg
belangrijker vinden we de stem van
de inwoners in dit onderzoek. Wij als
CDA hebben de wethouder gevraagd
om een projectleider vanuit de
gemeente Peel en Maas te benoe
men om de ontwikkelingen goed te
regisseren. De projectleider luistert

naar de stem van de inwoners om
te komen tot een definitief plan. Wij
geven daarom een positief advies
voor het voorbereidingskrediet voor
het Laefplein.

fosaat, lijkt eveneens schade op te
leveren. Niet alleen voor de boer zelf,
die er de ziekte van Parkinson van
kan krijgen, maar ook voor anderen.
In de bollenstreek werden pestici
den aangetroffen in de luiers van
baby’s: je hoeft geen geleerde te zijn
om hierover bezorgd te raken. Wat
doen die stoffen op de langere ter
mijn? Toch willen we glyfosaat, zelfs
op eigen gemeentegrond, niet ver
bieden. Vreemd, toch? Zo modderen

we door. Sterker nog: we krijgen er
in Egchel weer een enorme varkens
stal bij. Juridisch zal het allemaal wel
mogen, maar een kind kan bedenken
dat dit in ethisch opzicht aan alle kan
ten rammelt. Het zou mooi zijn als het
college een keuze zou durven maken:
de winst voor de één mag niet langer
de gezondheid van anderen schaden.

Natasja Vaasen

Niet alleen voor de natuur…

Vinden we het met zijn allen eigenlijk normaal dat de winst van de een voor de ander gezondheidsschade
tot gevolg heeft? Die vraag houdt onze fractie al een hele tijd bezig. Het wordt door grootschalig
wetenschappelijk onderzoek steeds duidelijker dat de uitstoot van IV-bedrijven en de daarmee verbonden
mestproblematiek voor mensen in de hele regio de kans op longschade vergroot.
Wist u bijvoorbeeld dat er jaarlijks
meer mensen sterven aan de gevol
gen van een slechte luchtkwaliteit
dan aan ongelukken in het verkeer?
En dat fijnstof een fikse bijdrage
levert aan aandoeningen als bronchi
tis en astma? Het verkeer en de indus

trie dragen daaraan bij, maar -zeker
in onze regio- zijn de IV-bedrijven
kampioen uitstoters, met of zonder
luchtwassers. Op dit moment heerst
overal in het land vogelgriep. Tot nu
toe zijn dit jaar al 4,9 mljoen kippen
vergast. Je zou denken dat we door

corona, ook een virus dat van dier
op mens is gesprongen, wijzer zijn
geworden. Maar nee: het is wachten
tot het vogelgriepvirus op de mens
overspringt. De eerste gevallen zijn
al gesignaleerd. De effecten van het
gebruik van landbouwgif, zoals gly

Fractie

De inhoud van de mededelingen op deze pagina wordt beschouwd als ingezonden stuk en is geheel voor de verantwoording van de inzender. De journalistieke uitgangspunten van de redactie van HALLO (bijv. hoor/wederhoor) zijn op deze communicatie niet van toepassing.

WIJ ZOEKEN JONG TALENT!
Wil jij jouw steentje bijdragen aan de duurzame projecten
waar onze medewerkers dagelijks aan werken?

OPEN DAG STUDENTEN
ZATERDAG 15 OKTOBER
10-15 UUR

WIJ HEBBEN ALTIJD PLEK VOOR STAGIAIRES EN AFSTUDEERDERS
VAN DE VOLGENDE OPLEIDINGEN/RICHTINGEN:
(Technische) Bedrijfskunde
Commerciële economie / International Business
Marketing / Communicatie
Werktuigbouwkunde / Engineering / Industrieel design
Logistiek
MBO werktuigbouwkunde of mechatronica (BBL / BOL)

KOM JIJ ONS TEAM VERSTERKEN? STUUR JE MOTIVATIE EN CV NAAR:
NLVENRECRUITMENT@PENTAIR.COM

PENTAIR | Marinus Dammeweg 30 | 5928 PW Venlo

FOODANDBEVERAGE.PENTAIR.COM
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PvdA/GroenLinks en D66 strijden voor opvang asielzoekers in gemeente

VVD Peel en Maas

Noodopvang asielzoekers ter discussie, college wil eerst
Laefplein
achterstand statushouders wegwerken
Maasbree
PvdA/GroenLinks en D66 dragen het college van Peel en Maas op om op zoek te gaan naar flexibele woningen die geschikt zijn voor verschillende
doelgroepen, waaronder vooral minderjarige asielzoekers. De partijen zijn van mening dat de gemeenschappen in Peel en Maas door haar ruimhartigheid ook de Oekraïense vluchtelingen hebben opgevangen en er dus draagvlak is voor de opvang van mensen in nood. Het college zegt echter dat de
Veiligheidsregio al voldoet aan de norm en nog een achterstand heeft om statushouders te huisvesten.
Tenminste één woning moet er vol
gens Annigje Primowees van PvdA/
GroenLinks door gemeente Peel en
Maas beschikbaar worden gesteld
voor alleenstaande minderjarige
vreemdelingen (amv’s). Ze haalt de
schrijdende situatie in de opvang
centra aan en vindt dat Peel en Maas
daarin wat kan betekenen. Een klein
schalig azc zou al een uitkomst bie
den, vinden zowel PvdA/GroenLinks
als D66.
Binnen de partij Lokaal Peel en
Maas heerst er verdeeldheid over
het onderwerp. De VVD reageert
daarentegen stellig op het idee
van de linkse partijen. “Wij willen
geen azc in de gemeente. We doen
al voldoende voor arbeidsmigran

ten, Oekraïners en statushouders.
Er is een verschil in draagvlak in
opvang van asielzoekers of vluchte
lingen. Zorg wel dat er flexwoningen
komen, die zijn ook nodig voor inwo
ners van Peel en Maas”, aldus Teun
Heldens.
Het CDA geeft aan dat de
Veiligheidsregio Limburg-Noord vol
doet aan de regionale eis en dat er
binnen Peel en Maas ook problemen
zijn om statushouders te huisves
ten. Dat kan wethouder Erik Nijssen
beamen. Er is momenteel een ach
terstand en die loopt volgend jaar
op. Doordat er momenteel wordt
voldaan aan de regionale eis voor de
noodopvang van asielzoekers, focust
de gemeente zich nu op de huisves

ting van statushouders.
Burgemeester Wilma Delissenvan Tongerlo geeft ook aan dat
het vinden van een geschikte plek
voor noodopvang niet zo makkelijk
is. “We hebben in het verleden in
Baarlo crisisnoodopvang verzorgd,
waar de mensen vier dagen konden
verblijven. Dat was onmenselijk en
hartverscheurend. Daarom hebben
we als college de voorkeur gege
ven aan gemeenten die plek hebben
voor een noodvang waar de asiel
zoekers langer dan twee weken kun
nen verblijven. In Brabant zijn daar
andere afspraken over en dat is een
ramp.”
Volgens de burgemeester kunnen we
in toekomst nog veel vluchtelingen

stromen verwachten. In Oekraïne is
de rust nog niet teruggekeerd, waar
door er nog relatief weinig mensen
teruggaan, omdat het land onveilig
is. “Vanuit Den Haag blijft het daar
naast onduidelijk over asielopvang.
Wat komt er op ons af? Komt er een
crisiswet? Hoe houden we draagvlak
in de samenleving? We moeten de
komende periode aan de lat staan
om noodopvang op te lossen en
roeien met de riemen die we heb
ben.”

Dat was onmenselijk
en hartverscheurend

Na lang wachten stond afgelopen dinsdag het kredietvoorstel voor het Laefplein in
Maasbree op de agenda van
de gemeenteraad. De VVD
juicht het toe dat er eindelijk
iets gaat gebeuren op het
plein tussen café De Pool en
De Vermaekerij. In de commissievergadering bleek
echter dat het gevraagde
krediet vooral bedoeld is voor
het maken van een plan voor
de openbare ruimte, dit
terwijl nog niet duidelijk is
hoe de exacte invulling van
het plein eruit komt te zien.
De VVD ziet weinig in het toe
voegen van nog meer winkel
ruimte of horeca rondom het
Laefplein. Zeker omdat er afge
lopen jaren juist een aantal win
kels zijn verdwenen en gebleken
is dat de horeca alles op alles
moet zetten om het hoofd boven
water te houden. Omdat het
uiteindelijk de gemeente is die
bepaalt, waar wat mogelijk is,
vroegen we het college sámen
met de initiatiefnemers de regie
te nemen bij deze ontwikkeling.
Tevens vroegen we aandacht
voor de voormalige bakkerij
‘Werts’. Het pand uit omstreeks
1850 is kenmerkend voor het
plein en omdat er de afgelopen
decennia al zoveel ‘oude’ panden
in Maasbree zijn verdwenen, zijn
we van mening dat tenminste
dit pand voor Maasbree behou
den moet blijven. Het pand zou
ons inziens mooi kunnen worden
ingevuld met appartementen
voor jongeren en/of ouderen.
Raadslid Paul Sanders

Springkussen
festijn in De Heuf
Te koop varkensvlees min. 25kg
€5.- per kg en te koop biggen by
Wennekers Helden 06 2717 8668

Te Koop Fuchsia’s(bellenplant)in
pot.Uitzoeken in tuin. Vele Soorten.
Helling58 Baarlo. 077 477 175

Wegens omst. met spoed te huur
gevraagd: (kleinere) Woning voor
senior met senior hond. 06 3029 1780

Wij bezorgen onze aardappelen gratis
bij u thuis. Min. 5 kg. Tevens uien te
koop. Tel: 077 307 88 53

BEVO Hc organiseert op zaterdag
22 en zondag 23 oktober voor alle
basisschoolleerlingen uit Peel en
Maas (en omgeving) het grote
Springkussen Festijn in De Heuf in
Panningen. De grote sporthal
verandert deze twee dagen in een
speelparadijs.
Er zijn stormbanen, springkussens, een
voetbalarena en behendigheidsspelen.
Speciaal voor de allerjongsten wordt
een grote peuterhoek ingericht. Voor
kinderfeestjes is een speciaal arrange
ment beschikbaar. Ook aan de ouders
is gedacht. Zij mogen gratis naar bin
nen en kunnen vanuit de uitgebreide
horeca genieten van de activiteiten
van de kids.

U kunt bij ons terecht voor:
kunstgebitten • klikgebit op implantaten • gedeeltelijke protheses
reparatie en opvulling in 1 dag • gratis en vrijblijvend advies
Beekstraat 2, 5981 AS Panningen • 077 400 0128 • info@tppyvancromvoirt.nl • www.tppyvancromvoirt.nl

Hortensia’s (veel srt. ook op stam.),
vlinderstruik, taxus, rhodo e.a.
groenblijvers: www.veld-tuinplanten.
nl Za. van 9.30-16.30 uur, vrijd. na
afspr: 0640327108. Oude Heldenseweg
(naast 13a) Maasbree
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Geplukt

Henriëtte Teeuwen Egchel
Henriëtte Teeuwen is een bezig bij. Ze heeft een hele lijst aan vrijwilligerswerk achter haar naam staan,
waar ze in 2015 ook een lintje voor kreeg. Zo is ze onder andere medeoprichter van het ontmoetingspunt in
Egchel en heeft ze als verzorgende voor verschillende stichtingen werk verricht. Deze week wordt de
77-jarige uit Egchel geplukt.

we mijn ooms café bezochten, kwam
ik mijn man Jeu tegen. Vele weeken
den kwam hij met de bromfiets naar
Geleen, en ik vaak met de trein, bus
en achterop de bromfiets naar Egchel.
In 1965 zijn we getrouwd en in Egchel
gaan wonen. In het begin had ik
nog weleens heimwee naar Geleen.
Ik kende hier bijna niemand, maar
door de voetbalclub waar mijn man
lid van was en buurtvereniging kwam
daar snel verandering in.”

Familie

Met een kladblokje in haar hand
neemt Henriëtte plaats in haar
woonkamer. Om alles op een rij
tje te zetten, schreef ze op papier
welke vrijwilligerstaken ze door de
jaren heen uitvoerde. En dat zijn er
een hoop. Vervelen doet Henriëtte
zich namelijk nooit. “Ik ben overal
bij geweest en dan weten ze je wel
te vinden. In 2015 ontving ik een
lintje, maar mijn zus, die in Geleen
woont, en mijn zoon hebben ook
wel eens een lintje gekregen. Het

zit dus wel in onze familie.”

Bromfiets
Henriëttes ouders kwamen uit Egchel
en Panningen, maar in Geleen groei
den hun drie kinderen op. Dit omdat
er in de Noord-Limburgse dorpen
in die tijd weinig werkgelegenheid
was. “Mijn vader ging ‘bovengronds’
bij de Staatsmijnen werken en daar
door verhuisden ze naar Geleen. Zelf
heb ik ook een tijdje gewerkt bij de
Staatsmijnen, onder andere op de ver

bandkamer”, legt ze uit. Henriëtte is
namelijk van oorsprong verzorgende.
Dat beroep voerde ze uiteindelijk niet
in Geleen uit, maar vele jaren later
in Noord-Limburg. “Toen ik met mijn
ouders op vakantie was in Egchel en

Goed contact met de familie vindt
Henriette erg belangrijk, zegt ze. Haar
ouders leven inmiddels niet meer,
maar met haar zus en broer spreekt
ze regelmatig. Dat geldt ook voor
Henriettes drie kinderen en zes klein
kinderen. “We wonen al ruim vijf
tig jaar in dit huis in Egchel en onze
kinderen wonen hier ook. Het oudste
kleinkind woont samen en werkt, en
de anderen studeren nog. Wat willen
we nog meer. Ik begin wat moeite te
krijgen met traplopen, maar zo lang
het lichamelijk goed gaat, blijven we
hier wonen. We hebben ook goed con
tact met onze buren.”
Zes jaar geleden kwam een Syrisch
gezin naast Jeu en Henriette wonen.
Vanaf het begin stond het echtpaar
voor het gezin klaar. “Ze kwamen hier
met bijna niets en we hebben hen
zoveel mogelijk met allerlei dingen
geholpen. Daar zijn ze nog steeds
dankbaar voor. De kinderen noemen
ons opa en oma, dat vinden wij heel
leuk. Dat sociale heb ik van thuis uit
meegekregen; mijn vader en moe
der waren altijd gastvrij. Iedereen kon
bij ons mee eten”, vertelt Henriëtte
lachend.
Zorgzaam zijn is één van de eigen
schappen waarmee Henriëtte te
omschrijven is. Zo staat ze geregeld
in ‘t Erf klaar om als vrijwilliger in
te springen bij dorpsontmoeting de

Hoeskamer. “Omdat er geen facilitei
ten voor ouderen waren in Egchel, heb
ik met hulp van anderen het Eetpunt
bij de dorpsontmoeting opgericht.
Ik vind ‘t Erf geweldig, daar ben ik
zeker één keer per week te vinden.
Ik hielp in het verleden ook wel eens
mee met het verzorgen van een kof
fietafel. Dat was dankbaar werk.”

Reanimeren
Henriëtte werkte ook jarenlang voor
het Rode Kruis dat op evenementen
zorg verleende. Meerdere keren moest
zij iemand reanimeren. “Je probeert
alles te doen wat je kunt. Ik ging via
het Rode Kruis ook 36 jaar als ver
zorgende mee op vaarvakantie met
de Henry Dunant en daar maakte je
ook van alles mee. Maar er zitten ook
leuke kanten aan het werk. Zo ben ik
zes keer als begeleider meegegaan
naar Lourdes, je zag dat de mensen
hier een opleving van kregen. Ik heb
zelf nooit een wonder zien gebeu
ren en ik geloof er ook niet in, maar
het was geweldig om die reis mee
te maken. Het maakte veel indruk op
mij.”
Ook het Triduum Peel en Maas
staat op het lijstje van Henriëtte.
Daar heeft ze 23 jaar als vrijwilligster
meegeholpen in de verpleeggroep.
Daarnaast zat ze in het bestuur en
was ze voorzitter van Zij Actief Egchel.
Ze kookte ook bij Jong Nederland en
ging tien jaar mee op kamp met het
‘Zorgenkind’ in Baarlo. “Toen ik op
mijn 60e vervroegd met pensioen kon
gaan, had ik wat meer tijd. Jeu heeft
het altijd goed gevonden, hij is zelf
graag thuis. Natuurlijk hebben we ook
nog tijd samen. In de zomer fietsen
we vaak op zondag met nog twee
stellen. Hier hoort ook een terrasje
pakken bij. Ik ben nu 77 jaar en hoop
nog lang te genieten van het leven.”
Tekst en beeld: Jeanine Hendriks

Puzzel

Sudoku

Plaats de cijfers 1 tot en met 9 elk één keer in alle rijen en k
 olommen
en in elk vierkantje van de vakken van 3x3.
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VENLOSE CHEFS KOKEN
MET STREEKPRODUCTEN

Kijk voor de oplossing
volgende week
in de HALLO.
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Kerkberichten
Vincentiusparochies
Parochie Beringe

Misintenties NL21RABO 0141939583
Een H. Mis opgeven kan tijdens
het parochiespreekuur op dins
dagochtend. Ook bij kapelaan
Roger Maenen tel. 077 466 18 50 of
per email roger.maenen@ziggo.nl.
Spreekuur
Iedere dinsdag van 10.30 tot
11.30 uur in de sacristie.
Kerkdiensten
Zondag 16 oktober
H. Mis 09.30 uur
Woensdag 19 oktober
H. Mis 09.00 uur

Parochie Grashoek

Misintenties
NL24 RABO 0141910526
A. Cruijsberg
06 48 53 14 21
Spreekuur
In kerk entree
maandag 11.00 tot 12.00 uur.
Kerkdiensten
Zaterdag 15 oktober
H.Mis 19.00 uur T.i.v. Joop Reerink
(verj)

Parochie Helden

Misintenties
NL61 RABO 0120795094
pastorie Rochusplein 3
077 3071488,
kerkbestuurhelden@home.nl
Parochie Egchel
Misintenties NL83 RABO 0120795086 Spreekuur
Donderdag van 09.30 tot 10.30 uur.
G. Sillekens Eemsestraat 12
Kerkdiensten
077 3079530
OVERLEDEN: Coba Nijssen-Tulmans,
Kerkdiensten
86 jaar
Zondag 16 oktober
Zondag 16 oktober
geen H. Mis
H. Mis 10.00 uur – herenkoor t.i.v. uit
Zondag 23 oktober
dankbaarheid
H. Mis 11.00 uur: Grada DorssersDoopselviering 11.30 uur: Maud
Smets (verjaardag) en voor Piet
Dorssers; Jac Gommans (verjaardag) Kempen

Cluster MKBE

Viering Allerheiligen
Zondag 30 oktober vieren we het
Hoogfeest van Allerheiligen. De
Cluster MKBE
namiddagdienst wordt gehouden
In de parochies van MKBE wordt
om 15.30 uur. We gedenken
een nieuwe kapelaan benoemd te
in deze viering met name alle
versterking van het huidige pries
terteam: Ranil Weerawarna, 32 jaar, medeparochianen die sinds
Allerheiligen 2021 zijn overleden.
uit Sri Lanka. De benoeming gaat
Openstelling Aldegundiskapel
in per 1 september en hij zal gaan
De Aldegundiskapel in onze
wonen in de pastorie in Kessel.
parochiekerk is dagelijks geopend
voor het opsteken van een kaarsje,
Parochie Maasbree
Misintenties NL58RABO0131001973 een gebed of een moment van
Pastorie Dorpstraat 31, 077 465 12 19 bezinning. De H. Aldegundis is
par.aldegundismaasbree@hetnet.nl beschermheilige tegen ernstige
ziekten en voor troost en hoop.
www.parochiemaasbree.nl
Kerkdiensten
Zondag 16 oktober
Parochie Kessel
H. Mis: 11.00 uur
Gezinsbijdrage NL39RABO0125305311
Lector: Mevr. Jeanne Senden
Iet Dings-Bovendeerdt
Intenties: Jaardienst Jo Boerland077 462 18 60, 06 24 21 61 06
Martens en Gerhard Boerland.
Kerkdiensten
Mededelingen
Zaterdag 15 oktober
Overleden: Jeu Joosten,
19.15 uur H. Mis.Voor onze parochie en
Westeringlaan 17, 83 jaar.
het welzijn van alle parochianen.

Is uw stoel of bank doorgezakt,
deze kunnen wij opnieuw voor u
opvullen. Ook oud of beschadigd leer
kunnen wij herstellen alsof het weer
nieuw is. Het reinigen van uw stoffen
en leren meubels. Of alle andere
meubelwerkzaamheden.
www.meubelpiet.nl 06 8294 4793

Parochie Koningslust

Misintenties
NL05 RABO 0120795132
A. van den Boer
De Brentjes 81
077 465 36 81
Bij geen gehoor kunt u contact
opnemen met het parochiecentrum in
Panningen 077 307 13 88
Kerkdiensten
Zaterdag 15 oktober
H. Mis 17.30 uur
Zaterdag 22 oktober
Geen H. Mis

Parochie Meijel

Misintenties
NL16 RABO 0133405613
Pastorie Kerkstraat 5
077 466 18 50
www.parochiemeijel.nl
Spreekuur
maandag 19.30 tot 20.00 uur en
donderdag van 11.00 tot 12.00 uur
joke.holscher@gmail.com
Kerkdiensten
Zondag 16 oktober
11.00 uur H. Mis met Schutterij Sint
Willibrordus, t.i.v. Frits Vaes (jaar

Mededeling
In oktober de Maria maand wordt in
het Hof van Kessel iedere maandag
avond om 19.00 uur de rozenkrans
gebeden, iedereen uit Kessel en
Kessel- Eik is welkom.
Zondag 6 november is de
allerzielendienst om 13.30 uur.
Daarna gaan we naar het kerkhof voor
de zegening van de graven.

Parochie Baarlo

Misintenties NL31RABO0103903860
Pastorie Markt 3
077 477 12 75
kapelaan@parochiebaarlo.nl
www.parochiebaarlo.nl
Kerkdiensten
Zondag 16 oktober
9.30 uur H. Mis.
Voor het welzijn van onze parochie en
voor alle parochianen.
Donderdag 20 oktober
9.00 uur H. Mis.

dienst) en voor ovl. familie; uit dank
baarheid; Piet Daems;
Maandag 17 oktober
18.30 uur H. Aanbidding (dagkapel) en
19.00 uur H. Rozenkrans
Dinsdag 18 oktober
H. Mis 09.00 uur (dagkapel) aansl. kof
fiedrinken
Donderdag 20 oktober
H. Mis 09.00 uur (dagkapel) aansl.
Aanbidding

Parochie Panningen

Tuinbouwkas ± 2 ha
in de driehoek
Venlo, Meijel, Reuver
tel. 06 4110 0957

www.vincentiusparochies.nl

Misintenties
NL44 RABO 0141900660
Parochiecentrum Wilhelminastraat 14
077 307 13 88
info@parochiecentrumpanningen.nl
Open maandag- en woensdag-ochtend
van 08.30 uur tot 11.30 uur.
Kerkdiensten
Overleden: Thea Janssen, 98 jaar
Zaterdag 15 oktober
H. Mis 19.00 uur m.m.v. gemengd
zangkoor t.i.v. Bér Sillekens en
Door Sillekens-Pubben en overleden
familie;
Zondag 16 oktober
H. Mis in missiehuis om 10.30 uur

Mededeling:
In de maand oktober is er iedere vrij
dagavond om 18.30 uur rozenkransge
bed in de St. Annakapel.

Pastoor Peter van der Horst
077 307 14 88 | 06 21 20 21 18 pet.
horst@home.nl
Kapelaan Roger Maenen
077 466 18 50 | 06 12 92 28 34
roger.maenen@ziggo.nl
Kapelaan Piet Houben
06 57 58 75 06
phjhouben@onsbrabantnet.nl
Kerkbestuur | 077 307 14 88
kerkbestuur@vincentiusparochies.nl
Misstipendium zon- en feestdagen
€ 27,50 | door de week € 12,50

Mededeling
De Allerzielen-viering wordt dit jaar
gehouden op woensdag 2 novem
ber om 19.00 uur met hierna de
zegening van de graven.

Zondag 30 oktober vieren wij
Allerheiligen/Allerzielen.
Om 13.30 uur is er een Allerzielenlof.
Daarin gedenken we de overlede
nen uit onze parochie van het afge
lopen jaar. Voor ieder van hen zal
er een kaarsje worden ontstoken.
Aansluitend gaan we naar het kerkhof
voor de zegening van de graven.

Parochie Kessel-Eik

Misintenties NL41RABO0125300522
Opgave tijdelijk bij Tjeu Stemkens
06 30 10 30 13
Kerkdiensten
Zaterdag 15 oktober
18.00 uur H. Mis
Jaardienst Nelke Smeets en Servi
Michels- Smeets
Jaardienst Annie Niessen

Pastoor-deken
W. Varela
077 398 14 16
Maasbree/Baarlo/Kessel/
Kessel-Eik
Kapelaan te Boekhorst
077 477 12 75
kapelaan@parochiebaarlo.nl
Kerkbestuur
Secretaris Arno Houwen
077 462 17 50
houwenarno@gmail.com
Ziekenzalving
06 55 40 80 23

Vlees met smaak
Dat is ons motto!

Aanbieding

GEZOCHT

Zondag 16 oktober
14.00 uur heilig doopsel van Lukas
en Mila Janssen (parochiekerk)
Dinsdag t/m vrijdag
Ochtendmis om 9.00 uur in de dag
kapel

Geldig van 13 oktober t/m 2 november 2022

Goulashsoep
Ossenstaartsoep
Zuurvlees kant en klaar
Goulash kant en klaar
Ragout kant en klaar

Dinsdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag

Openingstijden
09.00 - 15.00 uur
09.00 - 17.00 uur
09.00 - 17.00 uur
08.30 - 13.00 uur

Ons rundvlees is ook verkrijgbaar bij Plus Gommans in Helden
Herefords Slagerij B.V. | Donk 1A, 5995 PL Kessel | 077 303 18 79

www.herefords.nl

